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المحكمة الدولية
ّ
تقرير القاضي أنطونيو كاسيزي ّ
تضمن ما بدا تحويرًا لبعض املعلومات ًالتي تتعلق بعمل
الحريري ،وتضليال في قضية اللواء الركن
املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق
ّ
جميل السيد ،وتناقضًا في التعامل مع تسريب التحقيقات السرية

تقرير عن تقرير كاسيزي ()4/4

املحكمة تفضح نفسها
عمر نشابة

ُ ّ
«تعد ثقة الجمهور العامل األساسي الذي
عليه عمل كل محكمة .فال غرابة إذًا
يقوم
ّ
�رك��ز خ�ص��وم املحكمة ّ
تهجماتهم
ف��ي أن ي�
على صدقية التحقيق ،في محاولة لزعزعة
ث�ق��ة ال�ج�م�ه��ور ال �ع��ام ب �ه��ا» .ورد ذل ��ك في
الصفحة  27م��ن التقرير السنوي الثاني
ّ
ال��ذي قدمه أخيرًا رئيس املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري،
القاضي أنطونيو كاسيزي ،إل��ى ب��ان كي
ّ
«التهجم»
م� ��ون وس �ع��د ال� �ح ��ري ��ري .ل �ك��ن
ع�ل��ى «ص��دق �ي��ة» ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول��ي ارتكز
على عناصر تستدعي ،بحسب املعايير
الدولية في مجال العدالة الجنائية ،اتخاذ
القاضي أنطونيو كاسيزي ،بصفته رئيسًا
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ،إج � � ��راءات ف��وري��ة ملعالجتها.
ّ
ـ«التهجم» على صدقية التحقيق ارتكز
ف
باألساس على ثالث ممارسات:
ـــــ تسريب محاضر التحقيق وتسجيالت
املقابالت التي أجراها املحققون الدوليون
مع شهود مشتبه فيهم.
ـــــ اع�ت�م��اد املحققني ال��دول�ي�ين على شبكة
االت �ص��االت ،بينما أق� ّ�ر ات�ح��اد االتصاالت
ال � ��دول � ��ي ووزارة ال� �ب ��ري ��د واالتصاالت
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب ��اخ � �ت ��راق ال �ش �ب �ك��ة م� ��ن قبل
االستخبارات اإلسرائيلية.
ـــــ ازدواجية معايير املدعي العام الدولي،
ح� �ي ��ث إن� � ��ه اع � �ت � ��رف ع �ل �ن ��ًا باستجوابه
مسؤولني في حزب الله بصفتهم شهودًا،

سياسة إعالمية «قوية»
ّ
حدد القاضي كاسيزي النهج املستقبلي للمحكمة باآلتي« :مواصلة تنفيذ
سياسة إعالمية قوية واستراتيجية املحكمة للتواصل الخارجي ،لضمان
إدراك املواطنني في لبنان ومنطقة الشرق األوس��ط وعلى الصعيد الدولي،
لدور املحكمة وأنشطتها .وبغية الوصول إلى أوسع جمهور ممكن ،سيصدر
املزيد ُ من املواد اإلعالمية ،وستقام في بيروت والهاي سلسلة من النشاطات
التي تعنى بعمل املحكمة» (صفحة  .)23وبدا ذلك للتغطية على تجاوزات
م�ك�ت��ب امل��دع��ي ال �ع��ام ال��دول��ي ألب �س��ط امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة ف��ي م �ج��ال العدالة
الجنائية .أما بخصوص الشفافية ،فقد ورد في التقرير «تعزيز الشفافية
ّ
ف��ي عمل املحكمة القضائية إل��ى ح��د ل��م تشهده م��ن قبل املحاكم الجنائية
الدولية األخرى» (صفحة  .)10غير أن املحكمة لم تنشر تقرير املراجعة األولى
لحسابات املحكمة ،الذي أكد كاسيزي في تقريره السنوي أنه ُوضع في أيلول
( 2010صفحة  ،)22على الرغم من أن هذا التقرير ال يدخل ضمن ّ
السرية التي
ّ
ّ
عليها .فمن حق اللبنانيني الذين يسددون  %49من موازنة
يفترض الحفاظ
ُ
املحكمة معرفة كيف تصرف أموالهم.

ّ
مجرد احتمال
بينما رف��ض اإلفصاح عن
اس� �ت� �ج ��واب ��ه إس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن أو أشخاصًا
موجودين في إسرائيل.
إن رئ�ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة م��ؤت�م��ن على
حسن سير عملها وعلى تنفيذ مقتضيات
ق� � ��رار م �ج �ل��س األم� � ��ن  2007/1757الذي
ي �ن��ص ع �ل��ى وج � ��وب ع �م��ل امل �ح �ك �م��ة وفق
«أعلى املعايير الدولية في مجال العدالة

ّ
الجنائية» .لكن ي�ب��دو أن ك��اس�ي��زي فضل
ت �ح �م �ي��ل م �ن �ت �ق��دي امل �ح �ك �م��ة مسؤولية
إخفاقاتها املهنية وتجاوز املوظفني فيها
للمعايير العدلية ،بدل أن يعالج الشوائب
ع�ب��ر م�ن��ع ال�ت�س��ري�ب��ات وت�ص�ح�ي��ح أخطاء
املحققني.
ق ��ال ك��اس �ي��زي إن «االن �ت �ق��اد امل��رك��ز الذي
واج �ه �ت ��ه امل �ح �ك �م��ة ت� �ط � ّ�ور م �ن��ذ مباشرة

متابعة

ّ
سرقات «غريبة» :صهريج وجرار زراعي
ُس� �ج� �ل ��ت ف � ��ي األي� � � � ��ام األخ � � �ي� � ��رة سرقات
اس �ت �ه��دف��ت أن ��واع ��ًا م ��ن امل� �س ��روق ��ات غير
«مألوفة» ،فقد ُسرق صهريج وجرار زراعي
وأل� � ��واح غ��ران �ي��ت ،إض ��اف ��ة إل ��ى السرقات
«التقليدية» التي طالت أسالكًا كهربائية
ومنازل وسيارات.
ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ظ �ه��ر أول م ��ن أم � ��س ،سرق
م �ج �ه��ول ص �ه��ري��ج م� �ح ��روق ��ات م ��ن نوع
مرسيدس (صنع  ،)1980كان في الضبية،
وهو ملك ميشال خ.
ُ
وس�ج�ل��ت عملية س��رق��ة ج ��رار زراع ��ي قبل
ظ �ه��ر ي � ��وم االث � �ن �ي�ن امل� ��اض� ��ي ،ف �ق��د ادعى
أل�ك�س��ي ح .أم ��ام فصيلة ب��رمً��ان��ا ف��ي قوى
األم��ن ال��داخ�ل��ي ب��أن م�ج�ه��وال س��رق جرارًا
يملكه من نوع «ميسي فريكسون» كان قد
أوقفه في املنصورية.

األسالك
املسروقة
تابعة للشبكة
العامة وهي
بطول 800
متر (أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

في اليوم نفسه ،دخل مجهول إلى معمل
بالط وغرانيت في مشان (قرب جونيه)،
وس� ��رق م ��ن داخ �ل ��ه س �ت��ة أل � ��واح غرانيت
بطول  3أمتار وعرض مترين ،قدرت قيمة
املسروقات بنحو خمسة آالف دوالر.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ةُ ،س �ج �ل��ت ع�م�ل�ي��ة سرقة
أس �ل ��اك ك �ه��رب��ائ �ي��ة م� ��ن خ ��رب ��ة الدوير،
األس�لاك املسروقة تابعة للشبكة العامة
وه��ي بطول  800متر ،وق��د فر اللصوص
إل � ��ى ج �ه ��ة م �ج �ه ��ول ��ةُ .
وس � ��رق � ��ت سيارة
ت ��وي ��وت ��ا م ��ن ال� � �ب � ��داوي ،ب��داخ �ل �ه��ا مواد
غ��ذائ�ي��ة وس�ك��اك��ر بقيمة  7م�لاي�ين ليرة.
وقعت عملية السرقة صباح الثالثاء ،وقد
ع�ث��رت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ع�ل��ى ال �س �ي��ارة في
بحنني.
(األخبار)

أعمالها إل��ى حملة تضافرت فيها جهود
ّ
بعض الجهات ض��د وج��ود املحكمة بحد
ذات��ه» (صفحة  ،)21لكنه تناسى على ما
يبدو أن «وجود املحكمة» لم يحظ بموافقة
مجلس النواب اللبناني ،ولم يحصل وفقًا
لآلليات الدستورية الوطنية ،وبالتالي ال
ّ
ّ
بشأن
ب��د أن يعبر البعض ع��ن ان�ت�ق��ادات ّ
«وج��ود» هذه اآللية الدولية التي تتدخل

ف��ي ال �ش��ؤون ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وذلك
انطالقًا من الحس باملسؤولية الوطنية.

ّ
سياسة الرد االنتقائي

أق � � ّ�ر ك ��اس �ي ��زي ف ��ي ت �ق ��ري ��ره ب � ��أن «مكتب
امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ك ��ان ان �ت �ق��ائ �ي��ًا ف ��ي إصدار
بيانات صحافية رئيسية ،وذلك لتحديث
م�ع�ل��وم��ات ع��ن ت �ط��ورات م�ه�م��ة أو عندما

محاكم
قل
ما ّ
ودل
ّ
ال تزال االعتداءات على العمال
ُ ّ
ّ
السوريني تسجل يوميًا .الواحدة
ُ
بعد ظهر يوم االثنني املاضي ،عثر
على أحمد علي العلي ( 30عامًا) جثة
هامدة في غرفة املصعد التابعة
ملطبعة يعمل فيها قرب الجديدة.
في اليوم نفسه ،تعرض العامل وائل
ع .للسلب في الدكوانة ،وقد عمد
مجهوالن يستقالن دراجة نارية،
الى سلبه مبلغ  700دوالر بعدما
ّ
انتحال صفة أمنية ،ثم فرا إلى جهة
مجهولة .ليل أول من أمس ،كان
بهاء ص .ينتقل على منت سيارة
فان أجرة من األوزاعي إلى منطقة
السفارة الكويتية ،فشهر أحد
الركاب سكينًا في وجهه وسلب
منه هاتفه الخلوي.

السجن خمس سنوات لتاجر ممنوعات
ت� ��واف� ��رت ل� ��دى رئ� �ي ��س م �ك �ت��ب مكافحة
امل�خ��درات املركزي معلومات مفادها أن
ّ
ب�ي�ت��ر (اس ��م م�س�ت�ع��ار) ي� � ّ
�روج املخدرات
ف��ي ب �ي��روت وم�ح�ي�ط�ه��ا .ان�ت�ق�ل��ت دورية
م � ��ن امل� �ك� �ت ��ب إل � � ��ى ش� � � ��ارع ال � �ح � �م� ��را في
 2004/12/15ورص��دت سيارة «ب��ي ام»
يقودها بيتر وبرفقته شخصان آخران.
أوقف ركاب السيارة واقتيدوا ُإلى مكتب
م �ك��اف �ح��ة امل� � �خ � ��درات ،ح �ي��ث أخضعوا
ل�ف�ح��وص��ات م�خ�ب��ري��ة ب� ّ�ي�ن��ت تعاطيهم

ملادة الحشيشة.
في التحقيقات األولية لم ينكر بيتر أنه
يتعاطى حشيشة الكيف ،وقال إنه يفعل
ذل��ك ع�ن��دم��ا ي�ك��ون بصحبة رواد (اسم
مستعار) ال��ذي ع� ّ�رف��ه قبل فترة وجيزة
إلى قريبه حسان (اسم مستعار) ،وصار
يتعاطى الحشيشة في منزل األخير.
أما رواد ،فقد اعترف خالل التحقيق معه
ب��أن��ه ي�ت�ع��اط��ى حشيشة ال�ك�ي��ف عندما
برفقة خاله جواد (اسم مستعار)،
يكون ينّ
وق��د تب ّ أن األخ�ي��ر م�ت��وار ع��ن األنظار
وف� ��ي ح��ق��ه أك �ث��ر م ��ن خ �م �س�ين أسبقية
ت��روي��ج وات �ج��ار ب��امل �خ��درات (ح�ت��ى عام
 )2004وأنه مطلوب للعدالة.
ّ
تمكنت ال�ق��وى األم�ن�ي��ة أخ�ي�رًا م��ن إلقاء
القبض على جواد ،وحوكم أمام محكمة
الجنايات في بيروت برئاسة القاضية
هيالنة اسكندر وعضوية املستشارين
القاضيني عماد سعيد وهاني الحجار،
وق��ال إن ابن شقيقه يأخذ املخدرات من

م �خ��زن��ه م ��ن دون ع �ل �م��ه .وق ��د ث �ب��ت أنه
ي �ت��اج��ر ب��امل �خ��درات وي �ت �ع��اط��اه��ا ،وأنه
يضيف الحشيشة إلى ما يأخذه بعض
الزبائن عندما يشترون منه الكوكايني.
ج ��اء ف��ي ن��ص ال�ح�ك��م ال �ص ��ادر ف��ي حق
ج � � ��واد أن� � ��ه أق � � ��دم ع� �ل ��ى ف� �ع ��ل الجناية
امل � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف � ��ي امل � � � � ��ادة 126
م� �خ ��درات ،م�م��ا ي�ق�ت�ض��ي ت�ج��ري�م��ه بها،
وأن ف �ع �ل��ه ل �ج �ه��ة ت� �ع ��اط ��ي املخدرات
ّ
ي��ؤل��ف ال�ج�ن�ح��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
املادة  127مخدرات مما يقتضي إدانته
بأحكامها.
ص ��در ح �ك��م ب�ت�ج��ري��م ج� ��واد بالجناية
املنصوص عليها في املادة  126مخدرات،
وبانزال عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة
ب� ��ه وت �غ ��ري �م ��ه خ �م �س�ي�ن م �ل �ي ��ون ليرة،
وبإدانته بالجنحة املنصوص عليها في
امل��ادة  127م�خ��درات وحبسه مل��دة ثالثة
أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة ،ثم
بإدغام العقوبتني سندًا إل��ى امل��ادة 205
ق.ع .بحيث ال تنفيذ في حق جواد سوى
ّ
العقوبة الجنائية ألنها األشد ،وإنزالها
تخفيفًا س�ن�دًا إل��ى امل ��ادة  253ق.ع .إلى
األش � �غ� ��ال ال �ش��اق��ة امل��ؤق �ت��ة مل� ��دة خمس
س �ن��وات وال �غ��رام��ة ال ��ى خ�س�م��ة ماليني
ل.ل .وع�ل��ى أن يحبس ي��وم��ًا واح� �دًا عن
ك��ل خمسة وعشرين ال��ف ل�ي��رة لبنانية
عند عدم الدفع ،وتحسب له مدة توقيفه
االحتياطي.
(األخبار)

